
 
ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 1911/2552) 

เร่ือง  การเสนอขออนุมติัหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 

--------------------------------- 
โดยทีเ่หน็สมควรปรบัปรงุขัน้ตอนการเสนอขออ นุมตัหิลกัสตูรและการจดัท ารายละเอยีดของ

หลกัสตูรใหมแ่ละหลกัสตูรปรบัปรงุมากของมหาวทิยาลยั ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2552 
รวมทัง้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา ระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลยัที่
เกีย่วขอ้ง  

ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ .ศ. 2541 ประกอบกบัมตทิีป่ระชุมคณบดใีนคราวประ ชุมครัง้ที่ 17/2552 เมือ่
วนัที ่9 ตุลาคม พ .ศ.2552 จงึเหน็ควรใหอ้อกประกาศก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารเสนอขออนุมตัหิลกัสตูร 
รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัท าเอกสารเพื่อเสนอหลกัสตูรต่อสภามหาวทิยาลยัและส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา เพื่อเป็นแนวปฏบิตัสิ าหรบัทุกคณะ วทิ ยาลยั วทิยาเขตและหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงันี้ 
 

ข้อ 1   ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่1911/2552)  เรือ่ง  การ
เสนอขออนุมตัหิลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552” 
 

ข้อ 2   ใหป้ระกาศนี้ใหม้ผีลบงัคบัใชน้บัตัง้แต่วนัทีอ่อกประกาศเป็นตน้ 
 

ข้อ 3   การด าเนินการเกีย่วกบัขออนุมตัหิลกัสตูรทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวใ้นประกาศนี้ ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่493/2548) เรือ่ง การเสนอขออนุมตัหิลกัสตูร  

 

ข้อ 4   การเสนอขออนุมตัหิลกัสตูรใหม ่และหลกัสตูรปรบัปรงุมาก ใหด้ าเนินการดงันี้ 
4.1 ใหค้ณะเสนอต่ออธกิารบดหีรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อพจิารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรหรอืคณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรแลว้แต่กรณ ี 
4.1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

(1) อาจารยป์ระจ าในสาขาวชิาของหลกัสตูร จ านวนอยา่งน้อย 2 คน 
(2) ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน ซึง่ควร

ประกอบดว้ย ตวัแทนของนกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญในสาขาวชิาจากสถาบนัการศกึษาหรอืองคก์รทีม่ ี
ชื่อเสยีงในสาขาวชิา ตวัแทนผูใ้ชบ้ณัฑติจากภาครฐัและหรอืภาคเอกชนทีร่บับณัฑติสาขาวชิานัน้เขา้
ท างาน และหรอืตวัแทนภาคประชาชน 
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ในกรณทีีห่ลกัสตูรสาขาวชิาใดตอ้งไดร้บัการรบัรองจากองคก์รวชิาชพี 
หรอืผูส้ าเรจ็การศกึษาตอ้งสอบใบประกอบวชิาชพี ใหม้ผีูแ้ทนองคก์รวชิาชพีรว่มเป็นกรรมการดว้ย 
จ านวนอยา่งน้อย 1 คน 

ใหแ้ต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ และใหม้กีรรมการ
และเลขานุการ และผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความเหมาะสม 

4.1.2 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ มดีงันี้ 
(1) ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ภายในภายนอก และจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

อยา่งครอบคลุม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูความตอ้งการ ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีจ่ะมคีวามส าคญัและมี
ผลกระทบต่อการเปิดหรอืปรบัปรุงหลกัสตูร 

(2) รา่งกรอบคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละกรอบผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูร และจดัท ารายละเอยีดแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูสู้่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

(3) รา่งและจดัท าเอกสาร มคอ .2 รายละเอยีดของหลกัสตูร (Program 
Specification) ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

4.2 ใหค้ณะเสนอเอกสารรายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบฟอรม์ มคอ .2 ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเรยีบรอ้ยแลว้ ต่อคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของ
มหาวทิยาลยั กรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีแ่ต่งตัง้โดยสภามหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยัตามล าดบั เพื่อ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัหิลกัสตูร รวมทัง้พจิารณาใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุเอกสารหลกัสตูร
ตามผลการพจิารณาของคณะกรรมการแต่ละระดบัดงักล่าว 

4.3 รายละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอนการเสนอขออนุมตั ิการจดัท าเอกสารและแบบฟอรม์
ต่างๆ ใหด้ าเนินการตามทีป่รากฏในเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ 
 

ข้อ 5 ใหค้ณะทีร่บัผดิชอบหลกัสตูร ก าหนดใหผู้บ้รหิารหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าวชิาของ
รายวชิาที่ปรากฏในหลกัสตูรนัน้ๆ จดัท าเอกสารรายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) ตาม
แบบ มคอ.3 และเอกสารรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) (ถา้
ม)ี ตามแบบ มคอ.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการเปิดสอนรายวชิานัน้ๆ ในแต่ละภาคการศกึษา 

 
ข้อ 6 การจดัท า เอกสารรายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) ตามแบบ มคอ .3 

ส าหรบัรายวชิาศกึษาทัว่ไป และรายวชิาพืน้ฐานในหมวดวชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนเป็นรายวชิาบรกิารส าหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั ใหด้ าเนินการดงันี้ 

6.1 ใหส้ านกัวชิาศกึษาทัว่ไป จดัท าแบบ มคอ . 3 ของรายวิชาศกึษาทัว่ไป  ส าหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูรปกต)ิ ทีร่บัผดิชอบสอนโดยส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป 

6.2 ใหส้ถาบนัภาษา  จดัท าแบบ มคอ . 3 ของรายวชิาศกึษาทัว่ไป  ส าหรบัหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูรปกต)ิ ทีร่บัผดิชอบสอนโดยสถาบนัภาษา 

6.3 ใหว้ทิยาลยันานาชาต ิจดัท าแบบ มคอ . 3 ของรายวชิาศกึษาทัว่ไป  ส าหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูรทีศ่กึษาเป็นภาษาองักฤษและหลกัสตูรนานาชาต)ิ  
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6.4 ใหค้ณะทีเ่ปิดสอนรายวชิาพืน้ฐานในหมวดวชิาเฉพาะเป็นรายวชิาบรกิารส าหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั  จดัท าแบบ มคอ . 3 ของรายวชิาพืน้ฐานในหมวดวชิาเ ฉพาะ
นัน้ๆ 
 

ข้อ 7 การขออนุมตัเิปิดรายวชิาศกึษาทัว่ไปโดยคณะต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากขอ้ 6.1, 6.2 และ 
6.3  และรายวชิาเลอืกเสรสี าหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

ข้อ 8 ใหส้ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยั รบัผดิชอบการ
บรหิารและด าเนินการเกีย่วกบัการเสนอขออนุมตัหิลกัสตูร รวมทัง้การประสานงานกบัคณะ หน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนการเสนอขออนุมตัหิลกัสตูรตามประกาศนี้ 
 

ข้อ 9   หลกัสตูรใหมท่ีจ่ะเสนอขออนุมตัต่ิอสภามหาวทิยาลยัตัง้แต่เดอืนมกรา คม ปี พ.ศ. 2553 
เป็นตน้ไป ตอ้งด าเนินการเสนอขออนุมตัแิละจดัท าเอกสารหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามประกาศนี้ ส่วน
หลกัสตูรปจัจบุนัทุกหลกัสตูรจะตอ้งด าเนินการปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี ภายในปีการศกึษา 
2555 
    

ข้อ 10 ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี้  โดยใหม้อี านาจตคีวามและวนิิจปญัหาการ
ปฏบิตัติามประกาศนี้ การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด  
 
   ประกาศ   ณ  วนัที ่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 

 
(ลงชื่อ)            กุลธดิา  ทว้มสุข 
 (รองศาสตราจารยกุ์ลธดิา  ทว้มสุข) 
      รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์
ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดี มหาวทิยาลยัขอนแก่น                 


